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शहाणी आजीबाई
एक जपानी लोककथा

िूप िूप वर्ाांपवूी जपानमधील र्हर्यागार
टेकडयािंनी वेढलेल्या पररसरात एक चिमकुलिं
गाव होतिं. त्या गावात एक तरुण शतेकरी
आखण त्यािी म्हातारी आई राहायि.े त्या
गावावर एक दषु्ट राजा राज्य करायिा.

“वयािी सत्तरी पार केलेली माणसिं अनतशय
ननरुपयोगी असतात. त्यािंना उिलनू सरळ
डोंगरािंमध्ये टाकून र्दलिं पार्हजे. बसू दे त्यािंना
नतथे आपल्या मतृ्यिूी वाट बघत!” राजाने
फतवा काढला.

तरुण शतेकऱ्याच्या आईने जे्हा सत्तरी ओलािंडली ते् हा तो फारि
काळजीत पडला. आता काय कराविं हे त्याला समजेना. अिरे
त्याच्या म्हाताऱ्या आईने त्याला जवळ बोलावलिं आखण हळू
आवाजात म्हणाली, “आता वेळ आली आहे. तू मला डोंगरािंमध्ये
पोिवलिं पार्हजेस.”

तरुण शतेकऱ्याने मनावर दगड ठेवला. दसुऱ्या र्दवशी पहाटे त्याने
आपल्या म्हाताऱ्या आईला पाठिंगळुीला घेतलिं आखण नाईलाजाने तो
डोंगरािी वाट िालू लागला.



मोठ्या कष्टाने तो िडा पहाड िढत रार्हला.
पायािालिी वाट आता धूसर झाली.
घनदाट झाडीने सयूि झाकोळला गेला.
हळूहळू पक्ािंिा ककलबबलाटही थािंबला.
झाडािंमधून घोंघावणारा वारा तवेढा
सोबतीला होता.

तो िढत रार्हला. अिानक त्याला कसला तरी आवाज आला.
त्यािी आई वाटेवरच्या झाडािंच्या छोट्या फािंद्या तोडत होती. त्याने
रश्नाथिक नजरेने नतच्याकडे पार्हलिं.

“घरी परत जाताना तू वाट िुकू नयेस म्हणून मी ह्या िणुा
करतीये.” ती शािंतपणे म्हणाली.

आता मात्र तरुण शतेकऱ्यािा गळा दाटून आला.



“डोंगरािंमध्ये तलुा टाकून मी कसा जाऊ आई? आपण दोघिं
आत्ताच्या आता घरी जाणार आहोत. मी तलुा कधीि सोडून
जाणार नाही.”तो म्हणालाआखण त्याने परतीिी वाट धरली.

आईला घेऊन घरी येईपयांत रात्र झाली. ्वयिंपाक िोलीच्या
िाली त्याने एक िोल गहुा िणली. त्या गपु्त िोलीमध्येि
आता शतेकऱ्यािी म्हातारी आई राहू लागली. सतु कातत
आखण शशवण र्टपणकरतआरामात र्दवस घालवू लागली.

बघता बघता दोन वर्ि झाली. शतेकऱ्याच्या गपुपतािा
गावकऱ्यािंना जराही थािंगपत्ता लागला नाही.



एके र्दवशी श्त्रा्त्रािंनी सज्ज असे तीन योदे्ध
वाऱ्याच्या वेगाने घोडयावरून दौडत आले.
तफुानासारिे ते गावाला येऊन थडकले.

“आम्ही पराक्रमी सम्राट र्हगाकडून आलो आहोत.
जे्हा तीन सयूि मावळतीलआखण तीन ििंद्र उगवतील
ते् हा या गावावरआक्रमण केले जाईल.” ते गरजले.



गाविा राजा जराही शरू न्हता. त्याने लगेि त्या योद्ध्यािंिे
पाय धरल.े “माझ्यावर दया करा. तमु्ही जे म्हणाल ते करायला
मी तयार आहे.” तो काकुळतीला येऊन म्हणाला.

“सम्राट र्हगाच्या राज्यात दयेला जागा नाही.” योदे्ध गरजले.
“पण एक उपाय आहे. ह्या कागदावर शलर्हलेली तीन ककिकट
कोडी सोडवनू दािव. हे केवळ अशक्यराय असिं काम आहे. पण
हुशार माणसािंपवर्यी सम्राटाला कमालीिा आदर आहे. ही कोडी
सोडवनू दािवलीस तरि तुझा जीव आखण तझुिं गाव सरु्क्त
राहील.”

कोडी शलर्हलेला कागद योद्ध्यािंनी गावच्या राजाकडे शिरकावला
आखण ते वाऱ्याच्या वेगाने दौडत परत गेले.



राजाने कागदािी गुिंडाळी उलगडली आखण तो
कोडी वािू लागला.

“एक - राििेा दोरििंड बनव. दोन -िडबडीत
ओिंडक्यातनू दोरा ओव. आखण तीन - असा
डमरू बनव जो वाजवल्याशशवाय आवाज
करतो.”

राजाने ताबडतोब गावातील सवाित बपुद्धमान अश्या सहा
माणसािंना बोलावलिं आखण ही ककिकट कोडी सोडवण्यािे काम
त्यािंच्यावर सोपवलिं.

सहा पवद्वान डोक्याला डोकी लावनू बसले. आपल्या बदु्धीला
ताण देऊ लागल.े त्यािंनी रात्रिर पविार केला. रात्र सिंपनू पहाट
झाली. कोंबडा आरवला. तरी एकालाही कोडी सोडवता आली
नाहीत.

मग ते सहा पवद्वान लगबगीने गावच्या देवळात गेले. नतथली
मोठी पपतळी घिंटा वाजवनू त्यािंनी राथिना केली. देवाकडे
मदतीिी यािना केली. पण देवाने त्यािंच्या राथिनेला उत्तर र्दलिं
नाही.



काही राणी माणसािंपेक्ा हुशार असतात हे त्या पवद्वानािंना
मार्हत होतिं. म्हणून मग ते सगळेजण जिंगलातल्या ितरु
मुिंगसािा सल्ला घ्यायला गेले.

“तू नक्कीिआम्हाला मदत करू शकशील.” ते म्हणाले.

मुिंगसाने कोडयािंवरून नजर कफरवली आखण मान हलवत तो
म्हणाला, “माझ्या हुशारीबद्दल मला जराही शिंका नाही. पण
ही कोडी सोडवणिं केवळ अशक्यआहे.”



बबिारे पवद्वान हताशपणे राजाकडे गेले. त्यािंना असिं हात
हलवत परत आलेलिं पाहून राजािी तळपायािी आग
म्तकात गेली.

“मिूाांनो! काडीिी अक्कल नाही तमु्हाला!”तो ककिं िाळला.
त्याने त्या सगळ्या पवद्वानािंच्या मसुक्या आवळल्या आखण
त्यािंना अिंधाऱ्या तळघरात ढकलनू र्दलिं.

चिडलेल्या राजाने शवेटिा पयािय म्हणून एक घोर्णा
करायििं ठरवलिं. गावामध्ये दविंडी पपटवली गेली. “जो कोणी
ही तीन कोडी सोडवनू दािवले त्याला सोन्याच्या मोहरािंनी
िरलेली थैली इनाम म्हणून देण्यात येईल होss”



दविंडी कानावर पडताि तरुण शतेकरी धावत घरी गेला.
सम्राट र्हगाच्या धमकीपवर्यी आखण तीन ककिकट
कोडयािंपवर्यी त्याने आपल्या म्हाताऱ्या आईला सािंचगतलिं.
“आता काय करायििं?” तो हताशपणे म्हणाला. “लवकरि तो
दषु्ट सम्राटआपल्या गावावरआक्रमणकरणारआहे.”

म्हाताऱ्या आईने डोळे शमटले आखण थोडावेळ पविार केला.
मग नतने आपल्या मलुाला तीन व्तू आणायला
सािंचगतल्या. “एक – दोरििंड. दोन – िडबडीत लाकडी
ओिंडका ज्याला ओिंडक्याच्या लािंबीएवढिं आरपार गेलेलिं एक
बबळ आहे. आखण तीन – हातात मावेल असा छोटा डमरू.”
शतेकऱ्याने सामानािी जुळवाजुळव केल्यानिंतर आजीबाई
कामाला लागली.



सवाित पर्हले नतने दोरििंड शमठाच्या
पाण्यात बडुवला आखण उन्हात कडकडीत
वाळवला. मग नतने काडी पेटवली आखण
दोरििंडावर टाकली. दोरििंड जळून िाक
झाला तरी त्यािा आकार बदलला नाही.
“रािेिा दोरििंड तयार!” ती हसनू
म्हणाली.

मग आजीबाईने लाकडी ओिंडक्याकडे मोिाि वळवला.
ओिंडक्यातील बबळाच्या एका टोकाला नतने थोडा मध ठेवला.
एक मुिंगी घेऊन नतच्या पोटाला रेशमािा बारीक दोरा बािंधला
आखण बबळाच्या दसुऱ्या टोकापाशी नतला ठेवनू र्दलिं. मधाच्या
र्दशनेे मुिंगी तरुुतरुु धावू लागली आखण शतेकरी आश्ियािने
बघति रार्हला. िडबडीत लाकडी ओिंडक्यातनू तलम
रेशीमदोरा सहजओवला गेला होता!

नतसरिं कोडिं सोडवण्यासाठी आजीबाईने डमरू हातात घेतला.
डमरुिी एक बाजू उघडून नतने आत एक िुिंगा टाकला आखण
लगेि ती बाजू बिंद करून टाकली. बाहेर पडण्यासाठी िुिंगा
धडपड करू लागला तसा न वाजवता डमरुतनू आवाज येऊ
लागला. अशक्य वाटणारी तीन कोडी आजीबाईने िुटकीसरशी
सोडवली होती.



दोरििंड, ओिंडका आखण डमरू घेऊन
शतेकरी राजवाडयात गेला. अनतशय
ककिकट कोडयािंिी ही उत्तरिं बघनू राजािा
आपल्या डोळ्यािंवर पवश्वासि बसेना.
“तझु्यासारिा तरुण शतेकरी गावातल्या
पवद्वानािंपेक्ा अचधक डोकेबाज असिू
शकत नाही. िरिं सािंग, कोणत्या बपुद्धमान
माणसाने सोडवली आहेत ही कोडी?”
राजाने पविारलिं.

आता मात्र शतेकऱ्याला आपलिं गपुपत सािंगाविंि लागलिं.
“माझ्या आईने सत्तरी ओलािंडली असली तरी ती
माझ्याबरोबरि राहत.े गेल्या दोन वर्ाांपासनू मी नतला
घरात लपवनू ठेवलिं आहे.” तो सािंगू लागला. “माझ्या ह्या
म्हाताऱ्या आईनेि ही ककिकट कोडी सोडवली आहेत.
केवळ नतच्यामळेुि आज आपल्या गावाििं सम्राट र्हगाच्या
आक्रमणापासनू रक्णझालिंआहे.”

शतेकऱ्याला िात्री होती की ननयमििंग केल्यामळेु राजा
त्याला अिंधाऱ्या तळघरात फेकून देईल. पण राजा जराही
चिडला न्हता. कसल्यातरी पविारात तो हरवनू गेला
होता.



“माझ्याकडून िूप मोठी िूक झाली.” राजा
म्हणाला. “गावातील वय्कर लोकािंना मी यापढेु
कधीि त्रास देणार नाही. उिंि डोंगरािंमध्ये पाठवनू
मरणाच्या दारात लोटणार नाही. यापढेु ते
सन्मानाििं आयषु्य जगतील. अनिुवातनू
कमावलेलिं शहाणपण वाटून गावाला शहाणिं
बनवतील.”

राजाने तळघरात कोंडलेल्या सगळ्यािंिी सटुका
केली. मग त्याने आदराने आजीबाईला
राजवाडयात बोलावलिं. तीन थैल्या सोनिं देऊन
नतिा सन्मान केला. गावाििं रक्ण केल्याबद्दल
कृतज्ञता ्यक्त केली.



शवेटी राजाने शतेकऱ्याला आपल्या सनैनकािंसोबत सम्राट
र्हगाच्या दरबारात पाठवलिं. तीन ककिकट कोडयािंिी उत्तरिं
सोबत घेऊन सम्राट र्हगाच्या राज्याकडे जाणारी उिंिसिल
वाट तडुवत सनैनक िालू लागल.े

त्यािंििं रनतननचधत्व करण्यािा बहुमान त्या तरुण
शतेकऱ्याला देण्यात आला होता. राजािा झेंडा हवेत फडकवत
तो तरुण शतेकरी जोर्ात पावलिं टाकू लागला.



राििेा दोरििंड, दोरा ओवलेला
िडबडीत लाकडी ओिंडका, आखण न
वाजवता आवाज करणारा डमरू
शतेकऱ्याने सम्राटापढेु पेश केला.

हे पाहून सम्राट िूपि रिापवत झाला.

“तमुच्या चिमकुल्या गावात नक्कीि रििंड बपुद्धमान माणसिं
राहतात. केवळ अशक्य अशी तीन कोडी सोडवण्यािी ककमया
तमु्ही साधली आहे.” सम्राट आनिंदाने म्हणाला. “आता
ननस्पश्ििंत मनाने परत जा आखण तमुच्या राजाला सािंगा की
सिु-समाधानाििं आयषु्य जगण्यािा तमुच्या गावकऱ्यािंना
पणूि अचधकारआहे.”

सम्राट र्हगाने आपलिं वािन पाळलिं. त्या र्दवसानिंतर त्याने
गावच्या राजाला कधीि धमकावलिं नाही. गावािी िरिराट
होऊ लागली. शतेकरी आखण त्यािी म्हातारी आई
समाधानाििं आयषु्य जगू लागल.े

समाप्त


